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1. jaarrekening



Jaarrekening

Grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële

Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel

9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660

Onderwijsinstellingen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's

Vergelijkende cijfers

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar,

alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het verantwoordingsjaar.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele inves-

teringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 

houdend met een eventuele residuwaarde.

De investeringen in de nieuwbouw in Nijmegen worden geactiveerd. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming.

 Schoolgebouwen en terreinen van de gemeente Groesbeek waarop het economische claimrecht rust, 

worden als P.M. post in de balans opgenomen.

Op de terreinen vindt geen afschrijving plaats.

Voor kosten van periodiek groot onderhoud Groesbeek en de schoolgebouwen die in Nijmegen blijven 

bestaan, is een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de 

passiefzijde van de balans.

Kortlopende vorderingen

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs , welke gelijk is aan de nominale waarde,  

voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije

beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve
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De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit en

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de

toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste 

van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn opgebouwd

tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een

specifiek doel, bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan

de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van 

de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de uitgaven 

zullen worden gedaan.

Bestemmingsreserve Bapo

De bestemmingsreserve Bapo betreft de vrijgevallen voorziening Bapo welke bestemd is om de kosten

van niet opgenomen Bapo-rechten uit het verleden te betalen. De reserve Bapo betreft uitsluitend nog niet 

opgenomen Bapo rechten uit de afgelopen jaren. De reserve Bapo is berekend volgens de bepalingen in

de RJ 271.

De reserve is berekend op basis van de waarde van de toekomstige verplichtingen.

Bij de berekening van de reserve zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Berekening per persoon per maximum functieschaal;

Opslagpercentage pensioenpremie van 5;

Deelname percentage van 80.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum bestaan

en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de hoogte redelijker-

wijs geschat kan worden en voorzover deze verplichtingen en risico's niet op activa in mindering zijn gebracht.

Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar waarschijnlijkheid in de toekomst zullen

worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen

worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn

oorsprong heeft voor de balansdatum.

De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorziening onderhoud

De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud aan

onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de voorziening 

zijn gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar. Het uitgevoerde onder-

houd wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening houdend met geplande 

jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren

onderhoudsbegroting strekt.

De voorziening is gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voorziening persoonlijk budget

De voorziening is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer personeelsleden het

gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk gespaarde uren tegen 

de GPL waarde.   
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Voorziening jubilea

De voorziening jubila is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van de

cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de blijfkanspercentage van 90, 

pensioendatum en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. De voorziening is

gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 2%.

Voorziening eigen wachtgeld

De voorziening wachtgeld wordt opgenomen voor verwachte kortingen op de vergoeding van het

Ministerie van OCW in verband met de uitkeringskosten van werkloos geworden ex-werknemers van het

schoolbestuur, wanneer blijkt dat het Participatiefonds deze kosten in specifieke gevallen niet zal dragen. 

Bij het bepalen van de voorziening is een disconteringsvoet van 2% gehanteerd.

Langlopende schulden

Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 

welke gelijk is aan de nominale waarde.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn opgenomen

tegen de  geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslag-

jaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 

betrekking hebben.

Rijksbijdragen OCW

Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. De Rijksbijdragen

worden toegerekend aan het verslagjaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële

vaste activa. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte levensduur.

Er wordt naar tijdsgelang afgeschreven in het jaar van aanschaf. 

Gebouwen

De Gemeente heeft een voorkeursrecht en een aankoopplicht van de gebouwen tegen de dan geldende WOZ 

waarde. Omdat de stichting de intentie heeft op het einde van de economische levensduur ter herinvesteren

in de gebouwen, is de restwaarde van de gebouwen op nihil geschat. De economische levensduur is 50 jr.

Onderstaande tabel geeft de afschrijvingstermijnen weer per activum groep:

Activum groep Afschrijvingstermijn

ICT management, onderwijs en audiovisueel 4,5 jaar

Huishoudelijke apparatuur 8 jaar

Infrastructuur inrichting vaklokaal 10 jaar

Kantoormachines 10 jaar

Inventaris leer- en hulpmiddelen 15 jaar

Kantoormeubilair 15 jaar

Schoolmeubilair 20 jaar

Technische vakken 20 jaar

Verbouwingen Kwakkenbergweg 20 jaar

Gebouwen 50 jaar

Installaties gebouwen 20 jaar

Zonnepanelen 15 jaar

Overige inventaris 10/15 jr
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Pensioenverplichtingen

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op

pensioengerechtigde leeftijd, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegde pensioen-

regeling is verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling

worden op verplichte basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er

geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij

het pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies 

worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden

opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van 

toekomstige betalingen.

Pensioengevend salaris -> middelloon

Tot 1 januari 2004 werd het pensioen opgebouwd door middel van de eindloon regeling. Vanaf  die datum 

geld de middelloonregeling. 

Dekkingsgraad pensioenfonds

In december 2018 was de beleidsdekkingsgraad van het ABP 97%

De gemiddelde dekkingsgraad in 2018 was 103%

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest

wordt opgenomen onder de kasstroom financieringsactiviteiten.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het

kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van evt. leasetermijnen is opgenomen onder de operationele

activiteiten.
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A.1.1 Balans per 31-12-2018

            31-12-2018             31-12-2017

                 €                  €

Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 18.313.658 18.975.379

Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 416.268 184.048

1.2.4 Liquide middelen 4.892.251 4.462.092

Totaal activa 23.622.177 23.621.519

Eigen vermogen

2.1 Eigen vermogen 6.980.199 6.899.731

2.2 Voorzieningen 978.072 981.614

2.3 Langlopende schulden 12.917.535 13.173.333

2.4 Kortlopende schulden 2.746.371 2.566.841

23.622.177 23.621.519

Deze balans is opgesteld na bestemming van het resultaat.
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G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

conform de subsidiebeschikking

Omschrijving Toewijzing Bedrag van Ontvangen geheel uitgevoerd nog niet geheel

kenmerk datum toewijzing t/m verslagjr en afgerond afgerond

€ €

Subsidie voor studieverlof 2018/2/772656 20-3-2018 1.414 1.414 x

Subsidie voor studieverlof 2018/2/942806 20-9-2018 14.315 14.315 x

Subsidie voor studieverlof 2018/2/1023500 20-11-2018 -6.086 -6.086 x

Subsidie technisch VMBO 2018/2/1035444 19-12-2018 10.058 10.058 x

20.201 19.701

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing Bedrag van Saldo Ontvangen Lasten in Totale kosten Saldo nog ter

Kenmerk datum toewijzing 1-1-2018 t/m verslagjr 2018 31-12-2018 besteden ult. verslagjr

€ € € € € €

Besluit vaststelling beleidskaders

4.1 Personele lasten naar kostendragers 2018 2017

€ €

DIR 812.282 755.386

OP 10.072.089 9.631.350

OOP 2.195.619 2.215.624

Overige personele lasten 1.124.009 1.110.316

Totaal personele lasten 14.203.999 13.712.676

De prestatie is ultimo 2018

Bijlagen
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A.1.2 Staat van baten en lasten over 2018

             2018     Begroting 2018            2017

               €                €                €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 16.570.764 16.212.453 16.329.859

3.2 Overheidsbijdragen 1.111.090 1.111.000 1.086.514

3.5 Overige baten 1.037.319 862.570 979.931

Totaal baten 18.719.173 18.186.023 18.396.304

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 14.203.998 13.992.844 13.714.887

4.2 Afschrijvingen 925.907 923.504 963.996

4.3 Huisvestingslasten 1.155.721 1.185.000 1.153.331

4.4 Overige lasten 1.995.784 1.827.700 1.936.447

Totaal lasten 18.281.410 17.929.048 17.768.661

5 Gerealiseeerde herwaardering
Gerealiseerde herwaardering 0 0 0

Saldo baten en lasten 437.763 256.975 627.643

6 Financiële baten en lasten

-357.296 -357.842 -370.405

Nettoresultaat 80.467 -100.867 257.238
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A.1.3 Kasstroomoverzicht 2018

                2018               2017

                 €                  €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 437.763 627.643

Aanpassingen voor:

-afschrijvingen 925.907 963.996

-mutaties voorzieningen regulier -3.542 117.804

922.365 1.081.800

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen -232.219 320.566

- kortlopende schulden 179.530 44.175

Tussentelling kasstroom uit bedrijfsoperaties -52.689 364.741

Betaalde rente -357.425 -370.405

Ontvangen rente 129 0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 950.143 1.703.779

Kasstroom uit investerings activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa -264.187 -276.703

-264.187 -276.703

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen lening Groesbeek 250.868 0

Aflossing nieuwbouw -506.666 -506.666

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -255.798 -506.666

Mutatie liquide middelen 430.158 920.409

Stand liquide middelen 31-12-2018 4.892.251

Stand liquide middelen 01-01-2018 4.462.092

Mutatie 430.159
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A.1.4 Toelichting behorende tot de balans

1 Activa

1.1.2 Materiële vaste activa Aanschaf Cum. Boek Inves- Afschr. Afgeschre- Aanschaf Cum. Boekwaarde

waarde afschrijvingen waarde teringen 2018 ven invent. prijs afschrijvingen 31-12-2018

1-1-2018 1-1-2018 1-1-2018 2018 2018 31-12-2018 boekjaar

€ € € € € € € €

1.1.2.1C Gebouwen nieuwbouw Beuk/Berk 12.513.341 805.945 11.707.396 249.951 12.513.341 1.055.896 11.457.445

1.1.2.1D Installaties gebouw Beuk/Berk 4.840.942 800.781 4.040.161 20.147 241.313 4.861.089 1.042.094 3.818.995

1.1.2.1E Aankoop grond Kwakkenbergweg 1.155.239 1.155.239 1.155.239 1.155.239

1.1.2.1F Verbouwing Kwakkenbergweg 70.000 16.294 53.706 3.500 70.000 19.794 50.206

1.1.2.1G Gebouwen in aanbouw 59.354 59.354 59.354

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur 4.330.539 2.311.662 2.018.877 184.686 431.144 215.980 4.299.245 2.526.826 1.772.419

Totaal materiële vaste activa 22.910.061 3.934.682 18.975.379 264.187 925.908 215.980 22.958.268 4.644.610 18.313.658

Materiële vaste activa

1.1.2.1C. Gebouwen nieuwbouw Beuk

De afschrijving op de nieuwbouw Beuk is op het moment van ingebruikname op 1 mei 2014 begonnen.  De afschrijving Berk is per 1 augustus 2015 aangevangen.

Bij beëindiging van de onderwijsbestemming heeft de gemeente op grond van de overeenkomst doordecentralisatie een voorkeursrecht en een

aankoopplicht tegen de dan geldende WOZ waarde. De WOZ waarde is per 1 januari 2017 € 25.025.000. Om ook in de toekomst  op dezelfde locatie te kunnen 

herinvesteren wordt in 50 jaar lineair afgeschreven.  

1.1.2.1D. Installaties gebouw Beuk.  Per 1 mei 2014 is de installatie van de nieuwbouw Kwakkenbergweg 27 geactiveerd. Per 1 augustus 2015 de installatie van 

gebouw Berk. Zie verder de opmerking onder punt 1.2.1.C.

De technische aanpassing van de keerwanden is dit jaar gerealiseerd en wordt afgeschreven in 20 jaar.

1.1.2.1E. Aankoop grond Kwakkenberg

De school heeft ten behoeve van de nieuwbouw grond van de gemeente Nijmegen gekocht.

1.1.2.1F. Verbouwing Kwakkenbergweg

Dit betreft verbouwing oudbouw.

1.1.2.1G Door de toenemende behoefte aan lokalen wordt op de Vlier een extra laag gebouwd waar 4 lokalen komen. Per 1 augustus 2019 is deze bouw gerealiseerd.  

1.1.2.3 Inventaris en apparatuur

De inventaris van apparatuur welke is afgeschreven, is per 31-12-2018 zowel uit aanschafprijs en boekwaarde verwijderd.

Afschrijving vindt volgens de verwachte levensduur lineair plaats. Op basis van herbeoordeling activa per 1 januari 2008 is de afschrijvingstermijn van technische 

vakken gewijzigd. Aanschaffingen groter dan € 500  worden geactiveerd en afgeschreven.

Afgeschreven inventaris en apparatuur betreft inventaris die niet meer aanwezig is.
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1.2.2

  31-12-2018 31-12-2017

€ €

1.2.2.1 Debiteuren ouders 34.733 49.564

Debiteuren overig 24.515 9.902

1.2.2.8 Vordering transitievergoeding 0 36.000

1.2.2.11 Te vorderen belastingen 89 0

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 86.919 76.238

1.2.2.13 Verstrekte voorschotten 890 0

87.898 112.238

1.2.2.15 Stimuleringsfonds volkshuisvesting 264.129 0

1.2.2.15 Overige 4.992 12.344

269.121 12.344

Totaal vorderingen 416.267 184.048

1.2.2.8 Dit bedrag is niet meer opgenomen daar het niet zeker is of deze vordering uitbetaald gaat worden.

1.2.2.15 Nieuwe post: voor de bouw in Groesbeek is een lening aangegaan bij het stimuleringsfonds volkshuisvesting 

in verband met  koop en plaatsen zonnepanelen. Deze lening wordt in 15 jaar afbetaald.
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1.2.4 Liquide middelen

  31-12-2018 31-12-2017

€ €

1.2.4.1 Kasmiddelen 2.407 4.018

1.2.4.2 Tegoeden op bank- en girorekening 16.560 18.952

1.2.4.3 Rekening courant tegoed Schatkistbankieren 4.873.284 4.439.122

4.892.251 4.462.092

specificatie liquide middelen

1.2.4.1. Kasmiddelen 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Kas Kwakkenberg 1.326 2.136

Kas Groesbeek 1.081 1.882

2.407 4.018

1.2.4.2 Bankrekeningen Rek.nummer 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Rabobank 11.74.00.610 0

Rabobank 11.74.08.654 6.415 1.610

Rabobank 13.44.20.292 2.088 6.453

Giro 26.26.875 8.057 10.889

16.560 18.952

1.2.4.3 Rekening counrant tegoed Schatkistbankieren 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Schatkistbankieren 16677 4.873.284 4.439.122

Saldo 31-12-2017 4.462.092

Saldo 31-12-2018 4.892.251

Toegenomen saldo 430.159
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Saldo Bestemming Saldo

31-12-2017 Resultaat 31-12-2018

€ € €

Algemene reserve

2.1.1.1 Algemene reserve (publiek) 433.266 198.025 631.291

Algemene reserve (privaat) 172.802 172.802

Totaal algemene reserve 606.068 198.025 804.093  

2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) 

2.1.1.2a Bestemmingsreserve nieuwbouw 4.185.976 -96.722 4.089.254

2.1.1.2b Bestemmingsreserve BAPO 102.687 -20.835 81.852

2.1.1.2c Bestemmingsres. professionalisering/werkdrukverm. 255.000 255.000

2.1.1.2d Bestemmingsreserve buffervermogen 1.750.000 1.750.000

Totaal bestemmingsreserves 6.293.663 -117.557 6.176.106

Totaal eigen vermogen 6.899.731 80.468 6.980.199

2.1.1.1 ,

2.1.1.2 Bestemmingsreserves hebben een specifiek doel waarvoor zij indien nodig of gewenst ingezet kunnen worden.

2.1.1.2a De reserve is opgebouwd uit gelden vanuit de gemeente Nijmegen in het kader van doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Deze reserve zal ingezet worden

voor de onderwijshuisvesting. Uit de DDC verantwoording komt een bedrag van € 96.722 dat in mindering moet worden gebracht van de reserve. 

Hierin is tevens meegenomen de huur van de noodlokalen.

2.1.1.2b Deze is opgebouwd uit gespaarde bapo uren welke in de komende jaren zullen worden opgenomen.  De laatste jaren is er minder opgenomen waardoor het 

percentage van de uren verlaagd is.

2.1.1.2c Ook dit jaar doen we geen beroep op de vrijval bestemmingsreserve. Vanaf 2019 wordt deze wel gebruikt. Met name in het teken van vermindering

van werkdruk en verbetering van professionaliteit. De komende jaren wordt € 85.000 per jaar onttrokken uit deze reserve.  

2.1.1.2d Bestemmingsreserve buffervermogen dit is een bestemmingsreseve vanaf 2016 door de Raad van Toezicht vastgesteld.(zie jaarverslag 2015)

Deze buffercapaciteit heeft betrekking op het gedeelte van de liquide middelen dat aanwezig is om restrisico's (onvoorziene en onbeheersbare financiële

risico's) op te vangen.

Verloop van het Eigen vermogen

Jaarrekening 2018
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2.2 Voorzieningen

Onderverdeling saldo 2018

Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar

31-12- 2018 2018 31-12-    

2017 2018    

€ € € € € € €

2.2.1 Personeelsvoorziening

0

2.2.1.2 Persoonlijk budget 299.334 80.471 23.001 356.804 100.000 256.804 0

2.2.1.3 Spaarverlof 95.636 21.538 117.174 40.000 67.174

2.2.1.4 Jubileum 187.470 16.652 16.939 187.183 20.000 80.000 87.183

2.2.1.5 Eigen wachtgelders 174.665 47.478 88.780 133.362 50.000 83.362 0

2.2.3 Voorziening groot onderhoud 224.509 70.000 110.960 183.549 100.000 83.549 0

Totaal 981.614 236.139 239.680 978.072 310.000 570.889 87.183

De voorziening spaarverlof is een oude voorziening die is opgebouwd uit door medewerkers gespaard spaarverlof. Onttrekking vindt plaats op basis van de 

vastgestelde regeling spaarverlof. 

De voorziening persoonlijk budget is een voorziening geworden waarvoor personeelsleden kunnen sparen. Bij 1 fte kan maximaal 50 klokuren 

gespaard worden. Deze uren zijn bedoeld om op te nemen ingeval de personeelsleden daar behoefte aan hebben. 

De voorziening eigen wachtgelders is een voorziening die eind 2015 ontstaan is.  De eigen wachtgelders (25%) moeten uit deze voorziening betaald worden.

De voorziening groot onderhoud betreft locatie Groesbeek en Aulagebouw Vlier en De Linde van de locatie Kwakkenbergweg 

De stand van de voorziening onderhoud is onderbouwd met een actueel meerjarenonderhoudsplan.

Mutaties
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2.3 Langlopende schulden

Stand per Aflossing Stand per Looptijd Rente Loop- zakelijke

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2018 >5 jaar voet tijd zekerheid

stelling

€ €

2.3.3a Schatkist lening 2056 5.200.000 200.000 5.000.000 4.000.000 2,63 26 jr hypotheek

2.3.3b Schatkist lening 2143 7.973.333 306.666 7.666.667 6.133.335 2,63 26 jr hypotheek

2.3.3c Stimuleringsdfonds Volkshuisvesting 250.868 167.998 1,6 15 jr lening

Totaal kredietinstellingen 13.173.333 506.666 12.917.535

Totaal langlopende schulden 13.173.333 506.666 12.917.535

2.3.3a Voor de nieuwbouw Kwakkenbergweg is in 2012 een lening afgesloten van totaal €  6.000.000,  waarbij per 31-12-2012 € 4.000.000 en per 01-03-2013 € 2.000.000. 

opgenomen is. Ten gunste van het Ministerie van Financiën is het perceel kadastraal bekend als Hatert I 728 en Hatert I 729 met hypothecaire zekerheid belast.

In 2018 heeft de vierde aflossing plaats gevonden van € 200.000

2.3.3b In 2013 is een lening afgesloten van totaal € 9.200.000, waarbij per 31-12-2013 € 6.000.000 opgenomen is en in 2014 € 3.200.000.

Ten gunste van het Ministerie van Financiën is het perceel kadastraal bekend als Hatert I 784 met hypothecaire zekerheid belast.

In 2018 heeft de vierde aflossing plaats gevonden € 306.667

2.3.3c Dit jaar is er een lening aangegaan bij het Stimuleringsfonds Huisvesting voor de aankoop van zonnepanelen in Groesbeek. De panelen worden in 2019 

geinstalleerd.
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2.4 Kortlopende schulden

               31-12-2018              31-12-2017

€ €

2.4.3 Schatkist lening 2056 200.000 200.000

Schatkist lening 2143 306.666 306.666

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 15.799 0

2.4.8 Crediteuren 145.236 79.852

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 610.609 581.722

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 172.076 165.229

2.4.12 Overige kortlopende schulden

Te betalen aan Van Dijk boeken 200.000 77.500

Te betalen samenwerkingsverband 0 55.000

Overige 159.392 185.543

359.392 318.043

2.4.14 Subsidies CFI 25.965 28.415

2.4.17 Vakantiegeld 441.760 417.404

2.4.19 Overlopende passiva

Te betalen aan personeel 50.976 51.412

Samenwerkingsverband 89.052 83.542

Leerlingenvoorziening 1.305 1.350

Te betalen excursies/ouderbijdrage 255.846 254.371

Sportoriëntatie/LO2/D en P 15.607 19.506

Internationalisering 6.107 18.616

Nog te besteden projecten 21.011 0

Overige 28.964 40.713

468.868 469.510

Totaal kortlopende schulden 2.746.371 2.566.841

Opmerking

2.4.3 De schuld voor een hypotheek die de stichting heeft voor het realiseren van de nieuwbouw wordt 

gedurende 30 jaar afgelost.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting wordt in 15 jaar afbetaald.

2.4.8 Crediteuren; nog twee betalingen van ski reizen van € 57.000 zijn meegenomen bij de crediteuren . 

2.4.12 Bij overige is de laatste termijn boeken nog niet helemaal betaald. Met een groep scholen uit Nijmegen en 

omgeving is er collectief in 2016 aanbesteed. De keuze van de aanbesteding is Van Dijk Educatie geworden.

De groep is het niet eens met de rekeningen die Van Dijk gestuurd heeft. Deze klopt niet en is niet 

doorzichtig genoeg. De gedeeltelijke laatste termijn wordt daarom niet betaald (€ 40.000).

Men houdt er tevens rekening mee dat het een juridische aangelegenheid wordt en de nog te betalen rekeningen 

kunnen daardoor een stuk hoger uitvallen dan vorig jaar gedacht (€ 160.000).

2.4.19 Nog te besteden projecten uit de ouderbijdrage zoals cultuur/sportdagen/oudercie dienen nog besteed te 

worden.

Vanuit het bedrag van het samenwerkingsbedrag ad € 33.000 dient o.a. nog betaald te worden een lift op de 

nieuwe verdieping van de Vlier in verband met passend onderwijs en rekeningen voor opleider zorg van Rienbunk.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Vordering OC en W

De voorwaardelijke vordering op OCW heeft per ultimo 2018 een waarde van €  911.079  (7% van de inkomsten

personeel). 

Contracten energie, schoonmaak, reproductiekosten, leermiddelen, zonnepanelen en nieuwbouw Vlier

Energie

Meerjarige overeenkomst die loopt via Energie voor Scholenvanaf 2017 t/m 2021. Nieuwe aanbestedingloopt

voor 2021 t/m 2025.

De kosten vanuit dit contract voor gas en transport bedraagt €  95.411, voor elektriciteit DVEP is dat € 69.444 en voor 

meetdiensten € 7.742.

Schoonmaak

Per 1 juni 2017 is het contract voor onbeperkte tijd met het nieuwe schoonmaakbedrijf ingegaan. Het jaarbedrag is

€ 237.233, dit is inclusief glasbewassing. 

Reproductiekosten

Een 5 jarige overeenkomst bij Canon dd 14-02-2014. Deze loopt af per 13-02-2019. Op dit moment loopt een

offerte traject.

De kosten voor dit contract bedraagt in 2018 € 45.443

Leermiddelen  

De boeken worden vanaf 1 augustus 2016 gehuurd bij van Dijk Educatie.  

Dit contract is opgezegd per 1 augustus 2019. De nieuwe aanbesteding is in volle gang.

Zonnepanelen Groesbeek

Er is een verplichting aangegaan voor het aanbrengen op het dak van zonnepanelen ter waarde van € 263.958.

Nieuwbouw Vlier

Op de Vlier worden 4 lokalen gebouwd. Deze lokalen worden door Boerboom gerealiseerd in 2019 en de kosten 

bedragen  € 591.144.

Model overzicht accountanthonorarium 2018 2017

Onderzoek jaarrekening 16.363 18.513

Totaal 16.363 18.513

Toelichting op onderdelen
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Begrotingscijfers 2019 €

Baten

Rijksbijdragen 16.621.939

Gemeentelijke bijdragen 1.117.000

Rijksbijdrage SWV 367.000

Overige baten 1.025.800

Totaal baten 19.131.739

Lasten

Personele lasten 14.853.631

Afschrijvingen 893.756

Huisvestingslasten 1.212.500

Overige instellingslasten 1.951.100

Totaal lasten 18.910.986

Saldo baten en lasten

Financiele baten en lasten

Financiële baten 0

Financiële lasten 348.717

Saldo financiële baten en lasten 348.717

Exploitatieresultaat -127.964

Toelichting op onderdelen
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A.1.5 Toelichting op de onderscheiden posten van de baten en lastenrekening

3 Baten

3.1.1 Rijksbijdragen
begroting

2018 2018 2017

€ € €

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW personeel 13.015.424 12.781.280 12.768.934

Rijksbijdrage OCW materieel incl boeken 2.558.546 2.517.473 2.541.589

Vergoeding nieuwkomers 1.025

Geoormerkte subsidies 9.644 25.000 107.186

Niet-geoormerkte subsidies 590.355 591.700 524.974

599.999 616.700 632.160

3.1.3 Inkomensoverdracht van rijksbijdrage

3.1.3.3 Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 395.770 297.000 387.176

Totaal Rijksbijdragen OCW 16.570.764 16.212.453 16.329.859

Opmerking:

3.1.1.1 In de begroting is geen rekening is gehouden met een salarisverhoging in juni 2018 van 2,35% en een

eenmalige verhoging van 1% in oktober. Er is begroot met een salarisverhoging van 1% voor het hele jaar.

Tevens zijn er nog 4 LWOO leerlingen nagekomen.

Extra verhoging  van de materiele vergoeding van 1,59% is niet begroot

Extra subsidie vergoeding nieuwkomers is ook niet begroot.

3.1.3.3 De inkomsten samenwerkingsverband is hoger door meer vergoedingen pakketten voor leerlingen,

hogere bedragen pakketten en een extra vergoeding.

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

begroting
2018 2018 2017

                 € €                  €

3.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen en subsidies

Schoolmaatschappelijk werk 82.921 81.000 81.481

Vergoeding doordecentralisatie 1.028.169 1.030.000 1.005.033

Totaal gemeentelijke bijdragen 1.111.090 1.111.000 1.086.514
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3.5 Overige baten
begroting

2018 2018 2017

                 € €                  €

3.5.1 Opbrengst verhuur 40.315 53.000 49.901

3.5.2 Detachering personeel 139.315 87.000 86.220

3.5.5 Ouderbijdragen 602.456 457.200 533.801

Specifieke ouderbijdrage 52.956 48.500 52.185

3.5.10 Overige

Bijdragen boekenfonds 59

Vergoeding internationalisering 33.784 60.000 48.851

Overige materiele baten 74.573 88.100 102.321

Leerlingen van andere scholen 35.995 20.000 29.631

Kentalis 15.762 15.000 16.375

Basisscholen Groesbeek 2.520 2.500 2.400

Overige personele baten 39.643 31.270 58.187

Totaal overige baten 1.037.319 862.570 979.931

Opmerking:

3.5.1 Verhuur: minder doordat de BTW inkomsten meteen van het bedrag afgehaald wordt en minder uren

verhuur dan begroot. De verwachting is dat de daling van de uren eenmalig is.

3.5.2 Twee personen worden extra gedetacheerd voor 0,6 fte

3.5.5 Ouderbijdrage hoger door meer reizen dan begroot met name ski reizen hoger.

3.5.10 Van Talita Koemie eenmalig extra gelden ontvangen. 

Overige materiele baten lager doordat o.a. van de kluisjes gelden direct naar de BTW geboekt wordt.

Dus de inkomsten BTW komen hierdoor niet meer op deze post. 
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4.1 Personeelslasten
begroting

2018 2018 2017

                 € €                  €

4.1.1 Lonen en salarissen, soc. lasten en pens.lasten

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 10.176.655 12.837.619 9.898.865

4.1.1.2 Sociale lasten 1.398.997 1.287.405

4.1.1.5 Pensioenpremies 1.504.338 1.419.172

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 144.602 133.000 274.218

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 360.147 212.500 241.450

4.1.2.3 Overig 69.422 45.000 38.069

Scholing 265.321 421.225 310.423

Leerlingen elders begeleiding/vavo 196.049 236.000 209.234

Overig/doorverdeling exploitatie 102.003 147.500 54.206

4.1.3.3 Af: uitkeringen -13.536 -40.000 -18.156

Totaal personele lasten 14.203.998 13.992.844 13.714.886

Toelichting:

-  Door de nieuwe CAO zijn de lonen hoger dan begroot. (€ 88.000). 

   Tevens is er een eenmalige uitkering in oktober van 1% geweest (€ 127.000). Deze is niet begroot.

    Extra kosten door overdracht managementlid ivm vertrek. 

-  Onder de lonen en salarissen zijn € 37.791 salariskosten van eigen schoonmakers begrepen

   (2017: € 36.915). 

-  Hoger door extra toevoeging bedrag wachtgelduitkering.

-  Het gemiddeld aantal personeelsleden is in 2017 223 en in 2018 227 .  

-  Ziektevervanging: externe vervanging is niet begroot.

-  Scholing lager doordat de ontwikkelgelden van € 150.00 voor € 33.000 is ingezet zijn en scholing 

    locaties niet volledig is benut.

-  Leerlingen rugzak minder doorverwezen dan begroot 

4.2 Afschrijvingen begroting

2018 2018 2017

€ € €

4.2.2a Afschrijvingen gebouwen 491.263 490.927 490.927

4.2.2b Inventaris en apparatuur 431.144 429.077 469.568

4.2.2d Afschrijving verbouw 3.500 3.500 3.500

925.907 923.504 963.995
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4.3 Huisvestingslasten
begroting

2018 2018 2017

€ € €

4.3.1 Huur 156.333 129.000 108.763

4.3.2 Verzekeringen 246.600 230.000 232.327

4.3.3 Onderhoud 181.092 167.500 149.968

4.3.4 Energie en water 172.304 197.000 197.638

4.3.5 Schoonmaakkosten 275.602 338.000 324.029

4.3.6 Heffingen 26.177 26.000 38.757

4.3.7 Dotatie groot onderhoud 70.000 70.000 70.000

4.3.8 Tuinonderhoud 24.946 27.500 31.849

Overige huisvestingslasten 2.667 0 0

1.155.721 1.185.000 1.153.331

Opmerking:

4.3.1 Hoger: Met de huur van de noodbouw van € 31.000 was in de begroting geen rekening gehouden

4.3.2 Hoger: Verzekering hoger dan begroot en tevens nog een nagekomen post van 2017

4.3.3 Hoger door extra kosten noodbouw

4.3.5 Schoonmaakbedrijf minder extra eenmalige kosten dan begroot. 

Voor 2019 lager begroot.

4.3.8 Overige huisvestingslasten niet begroot betreft kosten lening Groesbeek

4.4 Overige lasten
begroting

2018 2018 2017

€ € €

4.4.1 Administratie - en beheerslasten

Administratie - en beheer 2.746 6.000 6.395

Advies en ondersteuning 5.941 1.000 0

Telefoon- en portokosten e.d. 30.485 39.000 35.497

Bestuurskosten 40.504 40.000 45.072

Reprokosten 97.900 103.000 101.931

177.576 189.000 188.895

4.4.2 Inventaris en apparatuur

Inventaris 4.593 8.000 8.714

ICT 237.422 239.000 241.032

242.015 247.000 249.746

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen

Leermiddelen 153.519 150.000 159.141

Studie- en beroepskeuzebegeleiding 7.620 13.000 7.149

Examenkosten 12.958 12.000 11.205

174.097 175.000 177.495

4.4.4 Dotatie overige voorzieningen
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4.4.5 Overige

Kosten onderzoek jaarrekening 16.363 20.000 18.513

Adviezen op fiscaal terrein 116 0 0

Boeken/lesmateriaal 573.141 475.000 524.687

Wervingskosten 14.540 15.000 12.595

Representatiekosten 36.863 50.000 41.048

Ouderbijdrage/excursies / werkweek 489.956 345.000 428.593

Buitenschoolse activiteiten 52.449 60.500 55.076

Internationalisering 33.784 60.000 48.851

Schoolkrant 9.927 9.000 9.585

Contributies 43.770 46.000 41.446

Abonnementen 5.165 8.000 5.721

Verzekeringen 6.086 6.500 6.086

Schoolgebonden uitgaven 15.367 17.000 12.013

Overige 104.569 104.700 116.097

1.402.096 1.216.700 1.320.311

Totaal overige lasten 1.995.784 1.827.700 1.936.447

Opmerking

4.4.1 Telefoon- en porti minder uitgegeven. 

4.4.1 Reprokosten; een groter gedeelte wordt op kosten ouderbijdrage geboekt

4.4.3 Studie- en beroepskeuze verlaagd doordat gebruik AOB stuk minder is en goedkoper vervoer

Voor 2020 kan deze post lager begroot worden.

4.4.5 Meer reizen met name ski reizen geboekt.

Voor boeken/lesmateriaal wordt rekening gehouden met een eventuele naheffing en juridische kosten 

in verband met onenigheid leverancier van € 200.000.

5 Gerealiseerde herwaardering

Totaal gerealiseerde herwaardering 0 0 0

6 Financiële baten en lasten

begroting

2018 2018 2017

€ € €

6.1.1 Rentebaten 129 0 0

6.2.1 Rentelasten 357.425 357.842 370.405

      

-357.296 -357.842 -370.405
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Financiële analyse resultaat 2018 in vergelijking met begroting 2018 € € € €

Begroot resultaat Personeel Materieel In/uit -100.867

Werkelijk resultaat 80.467

Verschil -181.334

Nadere analyse gerealiseerd resultaat en de begroting € € € €

Baten

Personele baten

Rijksbijdrage Geen rekening is gehouden met compensatie cao inkomsten 215.000 215.000

Tevens zijn er nog 4 LWOO leerlingen nagekomen. 20.000 20.000

Materiele vergoeding 1,59% is niet begroot 41.000 41.000

Samenwerkingsverband meer onderwijspakketten en hogere bedragen per pakket en extra vergoeding 99.000 99.000

Overige subsidies Met name lerarenbeurs minder ontvangen dan begroot door minder scholing -17.000 -17.000

Overige baten Verhuur gymzaal lager doordat de ontvangen BTW direct naar BTW gaat en minder uren gebruik. -13.000 -13.000

Detachering hoger door twee extra detacheringen van samen 0,6 fte en verhoging cao 52.000 52.000

Ouderbijdrage hoger door o.a. meer skireizen en overige activiteiten zoals beach volleybal, surfkamp 150.000 150.000

Internationalisering -26.000 -26.000

Er zijn meer leerlingen van andere scholen gekomen 15.000 15.000

Materiele baten o.a. kluisjes minder doordat de ontvangsten BTW direct naar BTW gaan -11.000 -11.000

Hoger door o.a. Beste uit twee werelden lager begroot 8.000 8.000

Totaal verschil baten 177.000 17.000 339.000 533.000

Lasten

Personele lasten Geen rekening is gehouden met een salarisverhoging in juni 2018 van 2,35%  en een eenmalige verhoging

van 1% in oktober. Er is begroot met een salarisverhoging van 1% voor het hele jaar. 215.000 215.000

Extra kosten door overdracht van een managementlid i.v.m. vertrek 27.000 27.000

Dotatie voorziening wachtgeld hoger doordat er meer gedoteerd is vanwege de stand per 31 december 22.000 22.000

Lagere voorziening jubileum en persoonlijk budget -11.000 -11.000

Kosten detachering wegens ziekte. Buiten RAET is deze niet begroot 130.000 130.000

Kosten detachering hoger dan begroot 6.000 6.000

Scholing ontwikkelpost bedrag niet volledig ingezet -128.000 -128.000

Met name scholing locaties niet volledig benut -28.000 -28.000

Geen wervingskosten personeel gebruikt -6.000 -6.000

Minder ingezet bij OSN voor rugzak leerlingen -33.000 -33.000

Doorverdeling exploitatie niet begroot betreft kosten van exploitatie naar voorziening en bv reiskosten naar exc. -30.000 -30.000

Jubilea en afscheid minder uitgegeven dan begroot -10.000 -10.000

Uitkeringen lager door minder gebruik 26.000 26.000

Transitievergoeding het is nog onzeker of deze vergoeding wordt betaald vandaar dat hier nog geen

rekening mee is gehouden 36.000 36.000

Arbowet en preventie minder uitgegeven wordt volgend jaar lager begroot -10.000 -10.000

MR meer uitgegeven door coaching MR 5.000 5.000

Afschrijvingen Afschrijvingen hoger door kosten plein en meer overige aanschaf 2.000 2.000
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Huisvestingslasten

Huur sporthal Lager door minder gebruik -5.000 -5.000

Huur noodlokaal Nieuwe post gedurende een jaar worden er 4 noodlokalen gehuurd ivm te weinig lokalen. 32.000 32.000

Per 1 augustus 2019 is de planning dat er 4 lokalen op de Vlier zijn gebouwd.

OZB en verzekering Hoger; tevens nog posten die op 2017 betrekking hebben betaald 17.000 17.000

Onderhoud Kosten noodbouw extra 7.000 7.000

Hogere kosten onderhoudscontracten 7.000 7.000

Energie lasten Lager door zachtere winter -25.000 -25.000

Schoonmaakkosten Lager: te hoog begroot eenmalige kosten zijn lager dan gedacht -62.000 -62.000

Onder tuin en terrein Lager, minder uitgegeven -3.000 -3.000

Kosten lening Groesbeek Afsluitkosten lening Groesbeek niet begroot 3.000 3.000

Overige lasten

Administratie en beheersl Administratiekosten minder uitgegeven -3.000 -3.000

Porti en telefonie Minder porti en minder telefonie gebruiikt -10.000 -10.000

Reprokosten Kosten iets lager dan begroot , komt meer ten laste van ouders -7.000 -7.000

Externe adviseurs Extra opdracht voor het maken van een risicoprofiel niet begroot 5.000 5.000

Keuzebegeleiding Wordt goedkoper ingezet -1.000 -1.000

Internationalisering Minder verbruikt -26.000 -26.000

Public Relations Minder aanschaf dan verwacht -14.000 -14.000

Cultuur Minder uitgegeven aan cultuur. Wordt volgend jaar aandacht aan gegeven. -13.000 -13.000

Boeken/lesmateriaal Hoger: door reservering vanwege juridische kwestie 98.000 98.000

Raet/Foleta Minder gebruikt -5.000 -5.000

Abonnementen Minder abonnementen -3.000 -3.000

Ouderbijdrage Hoger: door meer uitgaven op excursies en uitstapjes 150.000 150.000

Accountant Te hoog begroot -3.000 -3.000

Totaal lasten hoger dan begroot -4.000 17.000 339.000 352.000

0

0

0 0 0

Totaal 181.000 0 0 181.000
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Huisvesting

Vanaf 1 januari 2008 heeft de gemeente Nijmegen het economisch eigendom van de schoolgebouwen overgedragen aan de 

schoolbesturen.

Dit betekent dat de school nu zelf verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, verbouwingen, uitbreidingen en nieuwbouw. 

Het geld van de gemeente dat niet is ingezet, wordt gereserveerd voor de komende nieuwbouw. 

2018 2017

Van de gemeente Nijmegen ontvangen -1.028.169 -1.005.033

Uitgaven:

Verzekering en OZB 246.600 232.327

Rente hypotheek nieuwbouw 355.403 368.655

Afschrijving nieuwbouw 491.263 490.927

Huur noodlokalen 31.625

Van/Naar reserve nieuwbouw -96.722 -86.876

1.028.169 1.005.033

Bestemming van het exploitatiesaldo

De statuten van de Stichting bevatten geen gegevens over de bestemming van het exploitatieresultaat.

De verdeling van het positieve saldo 2018 van € 80.468 is als volgt:

€

Ten laste van bestemmingsreserve nieuwbouw -96.722

Ten laste van bestemmingsreserve BAPO -20.835

Ten gunste van de algemene reserve 198.025

80.468

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Complexiteitspunten 2018

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen 2

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 3

Totaal aantal complexiteitspunten 9

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum 146.000

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018

Dienstbetrekking in verslagjaar bezoldiging

vlg fictieve aanhef voorlettersachternaam functie(s) aanvang afloop taakom- gewezen beloning belast- beloning subtot. onver- totale afwijkend individ. motiv.

dienst functie in functie in vang top func- bare betaalbaar bezoldi- schuldigd bezoldi- wnt wnt over-

betrek- verslagjr verslagjr fte tionaris onk.verg. op termijn ging betaald ging maximum maximum schr.

king bedrag bezold.

bezoldig.

€ € € € € € € € €

1 ja mevr. B.J. Drop Rector/ 01-01 31-12 1,00 108.144 17.675 125.819 125.819 146.000 nvt

bestuurder

Gegevens voorgaand verslagjaar Ontslaguitkering

aanvang afloop taakom- beloning belast- beloning totale

functie functie vang bare betaalbaarbezoldi-

onk.verg. op termijn ging

1 ja mevr. J.F. Stam Rector 01-01 23-01} 1,00 6.248 994 7.242

Project 23-01 28-02} 1,00 11.247 1.788 13.035

2 ja mevr. B.J. Drop Rector/ 23-01 31-12 1,00 94.094 15.389 109.483

bestuurder
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Toezichthouders topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de functievervulling

Dienstbetrekkeing in verslagjaar Bezoldiging in verslagjaar

vlg fictieve aanhef voorlettersachternaam functie(s) aanvang afloop taakom- gewezen beloning belast- beloning subtot. onver- totale afwijkend individ. motiv.

dienst functie in functie in vang top func- bare betaalbaar bezoldi- schuldigd bezoldigingwnt wnt over-

betrek- verslagjr verslagjr fte tionaris onk.verg. op termijn ging betaald maximum maximum schr.

king bedrag bezold.

bezoliging

€ € € € € € € € €

1 nee mevrouw E.G. Oegema voorzitter 01-01 30-09 5.249 0 0 5.249 16.425 nvt

2 nee de heer H.J Vromen voorzitter 01-10 31-12 1.750 0 0 1.750 5.475 nvt

2 nee de heer H.J Vromen lid 01-01 30-09 3.750 0 0 3.750 14.600 nvt

3 nee mevrouw H.L. Pieters lid 01-01 31-12 5.000 0 0 5.000 14.600 nvt

4 nee mevrouw Y. Siebelink lid 01-01 31-12 4.000 0 0 4.000 14.600 nvt

5 nee de heer Q.L. Elvira lid 01-01 31-12 4.083 0 0 4.083 14.600 nvt

Gegevens voorgaand verslagjaar Ontslaguitkering

aanvang afloop taakom- beloning belast- beloning totale

functie functie vang bare betaalbaarbezoldi-

onk.verg. op termijn ging

1 nee de heer P.J.M. Timmermans Lid 01-01 31-03 4.000 4.000 geen

2 nee de heer L.W.F. Nix voorzitter 01-01 31-03 1.446 1.446 geen

2 nee de heer L.W.F. Nix Lid 01-04 31-12 3.100 3.100 geen

3 nee de heer E.B. Willems Lid 01-01 31-03 5.000 5.000 geen

4 nee mevrouw E.G. Oegema Lid 01-01 31-03 1.250 1.250 geen

4 nee mevrouw E.G. Oegema voorzitter 01-04 31-12 5.150 5.150 geen

5 nee mevrouw H.L. Pieters Lid 01-01 31-12 5.000 5.000 geen

6 nee de heer H.J Vromen lid 01-04 31-12 3.750 3.750 geen

7 nee mevrouw Y. Siebelink Lid 01-04 31-12 3.000 3.000 geen

8 nee de heer Q.L. Elvira Lid 01-04 31-12 3.000 3.000 geen
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2. Overige gegevens



B I J L A G E N 



B1 Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 40375

Naam instelling Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs

Adres hoofdvestiging Kwakkenbergweg 27

Postadres Postbus 146

Postcode / Plaats 6500 AC  Nijmegen

Telefoon 024-3283090

E-mail M.Verberkt@Montessoricollege.nl

Adressen nevenvestiging Kwakkenbergweg 33, 6523 MJ Nijmegen

Spoorlaan 16, 6562 AM Groesbeek

Contactpersoon M. Verberkt-ten Dam

Telefoon 024-3283090

E-mail M.Verberkt@Montessoricollege.nl

Bron Naam Sector

OORZ Montessori College VO

Bijlagen

Gegevens over rechtspersoon 33
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